SVET STARŠEV

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV,
ki je bila v torek, 23. 4. 2019, ob 16.30 uri
v učilnici B003 / pritličje, na Kardeljevi ploščadi 28a
Dnevni red:
1. Predstavitev kandidatov za ravnatelja SVŠGUGL in mnenje Sveta staršev v skladu z
Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
2. Predlog seznama delovnih zvezkov za šolsko leto 2018/2019
2. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev.
3. Razno.
Prisotni:
- predstavniki razredov (18/32) – priloga: lista prisotnih
- ostali prisotni: Alojz Pluško, Jana Medvešček, Maja Krajnc
Odsotni:
- predstavniki 1A, 1F, 1G, 2A, 3B, 3C, 3G, 3H, 4A, 4B, 4C, 4D, 4F, 4G.
Sejo Sveta staršev je sklicala in vodila predsednica Sveta staršev, Andreja Novak. Pozdravila
je prisotne in ugotovila sklepčnost Sveta staršev.
K točki 1:
Predsednica je povedala, da se bo na seji predstavil en kandidat, ki se je prijavil na delovno
mesto za ravnatelja. Svet staršev mora podati svoje mnenje o ustreznosti kandidata, ki ostaja
v postopku imenovanja ravnatelja. Povzela je postopek imenovanja ravnatelja. Svet šole je
razpisal prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in
umetniške gimnazije Ljubljana in ga objavil v Uradnem listu RS in v časopisu Delo, 15. 3.
2019. Povedala je, da sta se na razpis prijavila dva kandidata: Alojz Pluško in Tadej Braček.
Oba kandidata izpolnjujeta vse pogoje, vendar je Tadej Braček 18. 4. 2019 podal izjavo o
odstopu od kandidature.
Predstavitev kandidata Alojza Pluška.
Predstavnica staršev je kandidata vprašala, kakšne izzive pričakuje v prihodnosti. G. Pluško
je povedal, da na šoli ni posebnih problemov, še največji je neopravičeno izostajanje, nekaj je
tudi besednega in internetnega nasilja. Sicer pa večjih izzivov glede na tip dijakov, ki se na
šolo vpisujejo, ni pričakovati.
Postavljeno je bilo tudi vprašanje o novih osmih prostorih in njihovi lokaciji. G. Pluško je
pojasnil, da bodo na mestu trenutnih delavnic SGGOŠ. Obnova se bo začela že letos, v letu
dni bi morali pridobiti nove prostore, če ne bo dodatnih zapletov.
Predstavnik staršev je zastavil vprašanje v imenu staršev 2.d o prehrani dijakov in možnosti
dodatnih obrokov ob dodatnem plačilu ter pobudo o organizaciji maturantskih izletov v okviru
šole. G. Pluško je povedal, da se kosilo lahko naroči v Dijaškem domu do dveh, restavracija
Slorest pa deluje tudi v popoldanskih urah. Zaključne izlete podpira, če se za njih odloči razred
kot celota. Na predšolski vzgoji so se za to odločili že nekateri razredniki, običajno so to
dvodnevni izleti.
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Po predstavitvi so si člani izmenjali mnenja. Predsednica je člane pozvala k glasovanju o
ustreznosti kandidata. Predstavila je možnost javnega in tajnega glasovanja ter predlagala
javno glasovanje o ustreznosti kandidata za delovno mesto ravnatelja.
Sklep:
1. Svet staršev bo javno glasoval o ustreznosti kandidata.
18 članov je podprlo sklep.
0 članov ni podprlo sklepa.
0 članov je bilo vzdržanih.
Predsednica je podala na glasovanje sklep o ustreznosti Alojza Pluška kot kandidata za
delovno mesto ravnatelja.
Sklep:
2. Svet staršev meni, da je kandidat Alojz Pluško ustrezen za delovno mesto ravnatelja.
18 članov je podprlo sklep.
0 članov ni podprlo sklepa.
0 članov je bilo vzdržanih.
K točki 2:
Ravnatelj je predstavil seznam delovnih zvezkov in gradiv, ki jih mora Svet staršev potrditi.
Poudaril je, da je to najširši seznam, dobro je počakati na začetek šolskega leta, da učitelji
potrdijo katere delovne zvezke zares potrebujejo. Pri učbeniškem skladu bo v naslednjem
šolskem letu zaračunanih le 10% cene, saj je ostalo več sredstev, knjige pa so še dobro
ohranjene. Predlagal je potrditev predlaganega seznama.
Sklep:
3. Svet staršev potrjuje seznam delovnih zvezkov za šolsko leto 2019/2020.
18 članov je podprlo sklep.
0 članov ni podprlo sklepa.
0 članov je bilo vzdržanih.
K točki 3: Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta staršev.
Člani na zapisnik niso imeli pripomb.
Sklep 4: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili zapisnik 1. redne seje Sveta staršev.
18 članov je podprlo sklep.
0 članov ni podprlo sklepa.
0 članov je bilo vzdržanih.
Nekateri predstavniki staršev so podali pobudo, da se zapisnik pošlje v pregled v nekaj dneh
po seji in ne šele z vabilom za naslednjo sejo.
K točki 3: Razno.
Nihče od prisotnih ni imel predloga za točko Razno.
Seja je bila zaključena ob 17.26.
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Priloga:
- lista prisotnosti
- seznam delovnih zvezkov za šolsko leto 2019/2020

Zapisala:
Maja Krajnc
Predsednica Sveta staršev:
Andreja Novak
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